
 

Aan: de ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof 

Van: Trix Stöve 

Betreft: update Corona besmetting 

 

Hilversum, 16 juni 2020 

 

Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van de Mozarthof, 

 

Vanmorgen heb ik contact gehad met de arts infectieziekten van de GGD. 

Zij verstrekte de volgende informatie: 

- Voor kinderen is het risico op besmetting uiterst klein. Wanneer uw kind klachten heeft en u 

zich zorgen maakt, kunt u uw kind laten testen of thuis houden totdat de klachten 

verdwenen zijn aangezien een test niet heel aangenaam is. 

- Personeel dat contact heeft gehad met de betrokken collega is geadviseerd om goed in de 

gaten te houden of zij klachten ontwikkelen en een Corona test aan te vragen bij twijfel.  

- De school kan weer veilig geopend worden als alle richtlijnen van het RIVM zijn opgevolgd. 

Om verdere verspreiding op school tegen te gaan worden de klassen waar de leerkracht in de 

afgelopen week werkzaam was, extra grondig schoongemaakt. Ook de algemene ruimtes en met 

name alle contactoppervlakken worden extra gedesinfecteerd. 

 

Woensdag 17 juni is de school nog gesloten voor de leerlingen.  

De school zal vanaf donderdag 18 juni weer open zijn.  

Vanuit de school zullen we het leerlingenvervoer informeren. De leerlingen van het SO kunnen 

allemaal weer naar school komen als zij klachtenvrij zijn. Voor de leerlingen van het VSO geldt het 

rooster zoals voor de sluiting was afgesproken. Ook voor hen geldt dat zij klachtenvrij moeten zijn. 

We doen er alles aan om voldoende personeel voor de klassen te hebben. Indien dit niet mogelijk is, 

zullen er kinderen uit bepaalde klassen toch nog langer thuis moeten blijven. U wordt hier door de 

afdelingsleider over geïnformeerd. 

 

Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot de leerkracht, maar natuurlijk ben ik ook telefonisch en 

per email bereikbaar. 

 

Met een hartelijke groet en blijf gezond, 

Trix Stöve 


